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Consolidando as vitórias
Este primeiro semestre de 2006 caracterizou-se 

por um período de intenso trabalho de consolidação da 
documentação de suporte das atividades do IBRACON, 
jamais ocorrido em tempos passados. 

O IBRACON ampliou muito suas ações nos 
últimos tempos e as vitórias alcançadas necessitavam 
ser consolidadas com documentação transparente e 
legal que assegure a sua continuidade coerente hoje e 
no futuro.

Conscientes dessa necessidade, a Diretoria e o 
Conselho Diretor do IBRACON revisaram e aprovaram 
uma nova versão dos Estatutos, documento máximo da 
Instituição, e os doze Regulamentos que disciplinam as 
ações do Instituto.

Com 34 anos de existência, é razoável que o 
Estatuto deva ser revisado e atualizado para melhor 
refletir o dinamismo da Instituição. Essa modernização  
foi criteriosamente realizada preservando todos 
os princípios básicos de seus fundadores, porém 
incorporando práticas consagradas e corrigindo aspectos 
imprecisos. 

Os associados podem encontrar nesta edição 
a nova versão do Estatuto, aprovada pelo Conselho 
Diretor do IBRACON, que deverá ser referendada na 
Assembléia Geral ordinária do Instituto a realizar-se no 
Rio de Janeiro durante o 48º Congresso Brasileiro do 
Concreto CBC2006.

Novos Regulamentos foram criados e todos os 
Regulamentos originais foram modernizados e revistos 
compatibilizando-os com a nova redação do Estatuto, de 
tal forma que hoje o IBRACON dispõem dos seguintes 12 
regulamentos:

 Regulamento de “Eleição do Conselho Diretor
 do IBRACON”

 Regulamento de “Regionais”
 Regulamento de “Comitês Técnicos–CT”
 Regulamento de “Certificação de Pessoal” (ainda não  

 aprovado mas em processo adiantado de discussão)
 Regulamento de “Master em Produção de Estruturas  

 de Concreto – Programa MasterPEC”
 Regulamento de “Concurso para Premiação de   

 Dissertações e Teses”
 Regulamento de “Concurso OUSADIA” com   

 respectivo Regulamento “Desafio”
 Regulamento de “Concurso Aparato de Proteção ao  

 Ovo – APO”
 Regulamento de “Concurso CONCREBOL”
 Regulamento de “Revista IBRACON de Materiais.   

 IBRACON Materials Journal” (ainda não aprovado   
 mas em processo adiantado de discussão)

 Regulamento de “Revista IBRACON de Estruturas.   
 IBRACON Structural Journal” (ainda não aprovado   
 mas em processo adiantado de discussão)

 Regulamento de “Revista Concreto & Construções”   
 (ainda não aprovado mas em processo adiantado 
 de discussão)

Convido os sócios do IBRACON a consultarem 
e cumprirem as orientações constantes desses 
documentos que estão disponíveis na homepage do 
IBRACON (www.ibracon.org.br).

Mudando de assunto, acabo de receber 
com muita alegria e uma pitada de orgulho que 
o IBRACON teve o nosso livro “Concreto. Ensino, 
Pesquisa e Realizações” escolhido como um dos 
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dez finalistas ao prêmio 
Jabuti, laurel máximo da área 
editorial no país. Segundo a 
Câmara Brasileira do Livro, os 
dez primeiros colocados do 48º 
Prêmio Jabuti estão classificados 
para a segunda fase na qual serão 
conhecidos os vencedores deste ano, 
em julgamento a realizar-se nas instalações da 
Câmara no próximo dia 8 de agosto, às 10h. Neste 
ano, foram inscritos 2.074 livros e aguardamos com 
esperança que o nosso livro seja escolhido entre os 
finalistas para receber o prêmio máximo na categoria 
de “Ciências exatas, tecnologia e informática”. A 
cerimônia solene de premiação será na sala São 
Paulo da Estação Júlio Prestes, no dia 13 de setembro 
de 2006.

O IBRACON tem uma nobre missão de 
contribuir para o desenvolvimento do mercado de 
concreto com uma visão ampla, ética, abrangente 
e sistêmica. Neste número, a matéria de capa 
está dedicada à valorização e reconhecimento do 
histórico, vitorioso e significativo papel da indústria 
de pré-fabricados no Brasil, que têm colocado o 
setor em destaque com as inovações introduzidas nos 
processos construtivos, sendo que um dos grandes 
incentivadores dessa modernização tem sido a 
política construtiva que a ABCP vem aplicando na 
área de pré-fabricação.

A Diretoria e Conselho do IBRACON felicitam 
a Associação Brasileira de Cimento Portland ABCP 
pelos seus 70 anos de  enorme contribuição à 
construção civil do país e estão promovendo várias 
ações de reconhecimento por essa memorável 
data. Entre outros reconhecimentos, durante a 
realização do 48º CBC2006 a ABCP será justamente 
homenageada pelo IBRACON.

O IBRACON, desde de sua fundação, 
tem se caracterizado como forte instrumento de 
aproximação da academia (pesquisadores, mestres 
e doutores) com o setor produtivo. As atividades 
do Instituto são claramente caracterizadas como 
importantes fontes de informação que fortalecem as 
relações de cooperação entre agentes da produção e 
da inovação. 

A ABCP e a Otto Baumgart, dois grandes, 
importantes, permanentes e indispensáveis 
sócios mantenedores e fundadores do IBRACON 
comemoram, neste ano, seus 70 anos de contribuições 
ao desenvolvimeno do país e à melhoria da qualidade 
de vida de sua gente. Inserem-se, portanto, dentro das 
ações do IBRACON e têm tido forte influência positiva 
nelas. A comunidade de concreto, que tão bem o 
IBRACON representa, parabeniza os funcionários, 
diretores e investidores dessas reconhecidas entidades 
que valorizam e dignificam o setor.

Juntos chegaremos mais longe...

PAulO HElENE
Diretor Presidente do IBRACON

paulo.helene@poli.usp.br


